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Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce: Pedagogika předškolního věku
Vedoucí: PhDr. Jana Kargerová, Ph.D.
Oponent(i): Mgr. Klára Horáčková

Datum obhajoby : 14.01.2015 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Diplomantka představila komisi téma své diplomové práce. Nastínila

strukturu DP. Pojednala o tematickém zaměření kapitol v teoretické
části DP. Pojednala o zdrojích informací, z nichž v teoretické části
DP vycházela. Nastínila postup a metodologii výzkumného šetření
realizovaného v rámci výzkumu k praktické části DP. Pojednala o
zjištěných možností komunikace a zapojení rodičů do pedagogického
procesu v MŠ. Zhodnotila výsledky uskutečněného výzkumu.
Reflektovala svá zjištění a konkrétní situace z pozorované praxe.
Komise vytkla diplomantce určité metodologické problémy ve
zpracování výzkumného šetření v MŠ. Diplomantka zodpověděla
dotazy i připomínky a komentáře komise.
Diplomantka se věnovala následujícím dotazům komise a otázkám
uvedeným v posudcích vedoucí práce a oponenta:
1) Existoval ve zkoumaných MŠ speciální prostor, který by rodiče
mohli využít?
2) Jak jinak, než jste to učinila v DP, lze využít dokument Standardy
učitele 21. století v práci MŠ s programem Začít spolu?
3) Je možné podle Vás využít tento dokument i v MŠ nepracujících
podle programu Začít spolu?
4) Jaké kroky byste podnikla v případě, že byste mohla jako vedoucí
pracovník ovlivnit další rozvoj spolupráce rodičů s MŠ? Jaký první
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krok byste podnikla?
5) Mapovala jste spolupráci v oblasti přípravy a realizace
pedagogické práce v MŠ? Zaznamenávala jste si pozorování v MŠ ve
vztahu ke spolupráci s rodiči (např. v reflexním deníku, záznamovém
archu apod.)?
6) Jevil se Vám některý z indikátorů Standardu jako problematický?
7) Domníváte se, že může sehrát roli v kvalitě spolupráce lokalita
MŠ (malé/velké město apod.)? 

Výsledek obhajoby: výborně

Předseda komise: doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. (přítomen)............................

Členové komise: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. (přítomen) ............................

doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc. (nepřítomen)............................

PhDr. Michaela Kaslová (nepřítomen) ............................

PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. (přítomen) ............................

Mgr. Barbora Loudová Stralczynská (přítomen)............................

RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (nepřítomen) ............................
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